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Godkowo, dnia 08.11.2019 r.

Dyrektor Szkoly Podstawowej im. Bohaterow Westerplatte w Godkowie

oglasza nab6r na stanowisko pracy

Glfwny ksiggowy

1. Nazwa jednostki: Szkola Podstawowa im. Bohater6w Westerplatte w Godkowie,
Godkowo l, 14-407 Godkowo

2. Tel/fax: 55 249 72 33,e-mail: spgodkowo@*p.pl
3. Nazwa stanowiska: gl6wny ksiggor,vy
4. Wymiar czasu pracy: praca w wymiarze pelnego etatu
5. Informacja o warunkach pracy: norrna dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin, norrna

tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin, wynagrodzenie za pracA wyplacane jest
razw miesi4cu do ostatniego dnia kazdego miesi4ca

6. Rodzaj umowy: umowa o pracg
7. Przewidywany termin zatrudnienia:2 grudziefi20I9 r.

Wymagania warunkuj4ce dopuszczenie do udzialu w naborze:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. ZdolnoSi do czynnoSci prawnych i korzystania z pelni praw publicznych;
3. NiekaralnoS(, za przestgpstwa popelnione umySlnie i przestgpstwa przeciwko mieniu,

obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalnoSci instytucji paristwolvych oraz
samorz4du terytorialnego, przeciwko wiarygodnoSci dokument6w lub za przestgpstwo
skarbowe;

4. Nieposzlakowana opinia;
5. Wyra2enie zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel6w rekrutacji.

Okre5 len ie wym a gari zw i4zany ch ze stanow iskiem gl6wnego ksiggowego :

1. Ukoriczenie: ekonomicznych jednolitych studi6w magisterskich, ekonomicznych
v'1rzszych studi6w zawodowych, uzupelniai4cych ekonomicznych studi6w
magisterskich lub ekonomicznych studi6w podyplomowych i posiadanie, co najmniej
trzyletniej praktyki w ksiggowoSci (preferowana ksiggowoS6 w jednostce bud2etowej)
lub ukoriczenie Sredniej policealnej lub pomaturalnej szkoly zawodowej o kierunku
rachunkowoSd i posiadanie co najmniej szeScioletniej praktyki w ksiggowoSci
(preferowana ksi g gowoSi w j edno stce budZetowej ) ;

2. Biegla obsluga komputera, w tym program6w finansowo - kadrowych (VULCAN
PLACE I KADRY, Ptr-ATNIK, SIO BESTIA, PUMA MODUL FK, FAKTURY,
BUDZET, PLATNIK), aplikacji PFRON, ZUS, sprawozdawczoSci GUS i programu
bankowego (HOME BANKING);

3. Znajomoi(, przepis6w z zakresu administracji samorz4dowej, ustawy o finansach
publicznych, o rachunkowoSci, ustawy o zam6wieniach publicznych, przepis6w
dotycz4cych podatk6w, ubezpieczefr spolecznych otaz prawa pracy i Karty
Nauczyciela;

4. UmiejgtnoSi podejmowania samodzielnych decyzji, wsp6lpracy w zespole,
sumiennoSi i odpowiedzialno36;

5. Mile widziane doSwiadczenie w pracy w szkole lub placowce oSwiatowej.



Do gl6wnych zadari osoby zatrudnionej na tym stanowisku bgdzie naleZalo:

1. Prowadzenie pelnej rachunkowoSci jednostki (obstuga finansowo-ksiggowa plac6wki):
2. Sporz4dzanie i kontrola reahzacji plan6w dochod6w i wydatkow bud2etowych i ich

realizacja;
3. Przestrzeganie dyscypliny finans6w publicznych (wykonywanie dyspozycji Srodkami

pienig2nymi);
4. Czuwanie nad zgodnoSci4 operacji gospodarczych i finansowych z planem

finansowym;
5. Czuwanie nad kompletnoSci4 i rzetelnoSci4 dokument6w dotycz4cych operacji

gospodarczych i finansowych;
6. Opracowywanie projekt6w przepis6w wewngtrznych dotycz4cych prowadzenia

rachunkowoici, zakladowego planu kont, polityki rachunkowoSci, obiegu i kontroli
dokument6w finansowych;

7 . Kompletowanie dokument6w fi nansowo-ksiggowych, sporzqdzanie przelew6w;
8. Dekretowanie i sprawdzanie pod wzglgdem formalno-rachunkolvym i finansowym

dokument6w ksiggowych;
9. Prowadzenie ewidencji finansowo-ksiggowej;
10. Sporz4dzanie list plac;
I 1. Prowadzenie wszelkich rozliczeh szkoly z budzetem pafistwa, ZUS i innymi

instytucjami, z kt6rymi szkola wspolpracuje w zakresie finansowym;
12. Terminowe sporz4dzame sprawozdafi budZetowych, finansolvych i analiz;
13. Prowadzenie, rozliczanie Srodk6w finansowych na ZFSS;
14. Sporz4dzanie sprawozdan statystycznych GUS, deklaracji do Urzgdu Skarbowego

PFRON:
15. Sporz4dzanie wszelkich faktur, not ksiggowych zwi4zanych z dzialalnoSci4 szkoly;
16. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;
17. Opracowywanie projekt6w przepis6w wewngtrznych wydawanych przez dyrektora;
1 8. Wykonywanie innych czynnoSci wynikaj 4cy ch z zajmowanego stanowiska.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku gl6wnego ksiggowego:

l. Praca na stanowisku gl6wnego ksiggowego poza prac4 biurow4 wioy2e sig z wyjazdami
sluzbowymi poza teren szkoly;

2. Praca wykonywana jest w pozycji siedz4cej a okresowo stoj4cej i wymaga
przemreszczania sig po schodach budynku szkolnego;

3. Praca wymaga predyspozycji umo2liwiaj4cych latwy kontakt i porozumiewanie sig
z pracownikami i uczniami szkoly;

4. Praca wymaga umiejgtnoSci pracy w warunkach stresu;
5. Praca oparta jest na umiejgtnoSci poslugiwania sig komputerem i obslugi program6w

komputerolvych.

Wymagane dokumenty:

1 List motywacyjny;
2. Zyciorys - Curriculum Vitae;
3. Oryginal kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegaj4cej sig o zatrudnienie;
4. Kserokopie dokument6w potwierdzq1ce wyksztalcenie, potwierdzone za zgodnoSi

z oryginil.em w Szkole Podstawowej im. Bohater6w Westerplatte w Godkowie
lub notarialnie;

5. Kserokopie Swiadectw pracy - w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy, potwierdzaj4ce
przebieg calej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodnoS6 z oryginalem w Szkole



Podstawowej im. Bohater6w Westerplatte w Godkowie lub notarialnie, a w przypadku
pracy aktualnie wykonywanej - zalwiadczenie pracodawcy potwierdzajqce fakt
i okres zatrudnienia;

6. Kserokopie za|wiadczen o ukoriczonych kursach i szkoleniach, potwierdzone
za zgodnoSi z oryginalem w Szkole Podstawowej im. Bohater6w Westerplatte
w Godkowie lub notarialnie;

7. Referencje - jezeli kandydat takowe posiada;
8. Zalwtadczeme o stanie zdrowia umo2liwiaj4ce podjgcie pracy na stanowisku

gl6wnego ksiggowego;
9. Podpisane przez kandydata oSwiadczenie o treSci: ,,Wyra1am zgodg na przetwarzanie

przez Szkolg Podstawowq im. Bohater6w LVesterplatte w Godkowie danych osobowych
zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeb niezbgdnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia I0 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprowie ochrony
os6b fizycznych w zwiqzku z przetuvarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekqnuy 95/46/WE (RODO)";

10. OSwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu
osobistego;

1 1. OSwiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych i korzystania
z pelni praw publicznych;

12. OSwiadczenie,2e nie toczy sig wobec kandydata postEpowanie karne;
13. OSwiadczenie,2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umy3lne

przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe.

Termino miejsce i spos6b skladania dokumentriw:

Wymagane dokumenty nale?y zloLy( w sekretariacie Szkoly Podstawowej
im. Bohater6w Westerplatte w Godkowie, Godkowo 1, 14 - 407 Godkowo osobiScie
lub za poSrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem w terminie do 26.11.2019 r.
w godz. 7.00 - 15.00.

Dokumenty powinny znajdowaf sig w zamknigtej kopercie oznaczonej imieniem
i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: ,,Nab6r na stanowisko gt6wnego ksiggowego".

Dokumenty kandydatow, kt6re zostanq zlohone lub wplyn4 pocztq po wskazanym
terminie nie bgd4 rozpatrywane.

Zgodnie z Ustaw4 z dnia 7 pa2dziemika 1999 r o jgzyku polskim (D2.U.2018.931 tj.)
wszystkie wymagane dokumenty musz4 byc zlohone w jgzyku polskim.

Uwagi koricowe

Otwarcie kopert odbgdzie siE27.11.2019 r.- godz. i3:00.
Nab6r przeprowadza komisja powolana pnez dyrektora Szkoly Podstawowej

im. Bohater6w Westerplatte w Godkowie. Dostarczone dokumenty zostan4 poddane analizie,
maj4cej na celu stwierdzenie zgodnoSci kompletnoSci, zawartoSci i formy dokument6w
aplikacyjnych z wymogami okreSlonymi w ogloszeniu o naborze.

W wyniku analizy dokument6w komisja rekrutacyjna wytypuje kandydat6w, ktorych
oferty spelni4 wymagania formalne okreSlone w ogloszeniu o naborze. Wytypowani
kandydaci zostanE dopuszczeni do dalszego etapu naboru i zawiadomieni indywidualnie
o czasie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, w terminie do 28. 11.2019 r.



Ogloszenie wynik6w zostanie umieszczone na stronie internetowej szkoly
www.spqodkowo. szkolnastrona.pl w terminie do 02. 12.20 19 r.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej
im. Bohater6w Westerplatte w Godkowie zoitan4 dol4czone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne mog4 byi odebrane osobiScie, za pokwitowaniem w ciqgu
dziesigciu dni od dnia ogloszenia informacji o wynikach naboru.

W przypadku nieodebrania dokument6w, zostan4 one komisyjnie zniszczone.

Ogloszenie o konkursie zostalo umieszczone na stronie internetowej szkoly
www.spsodkowo.szkolnastrona.pl, na stronie internetowej Urzgdu Gminy Godkowo
www.godkowo.pl orazw intemetowym serwisie informacyjnym www.glospasleka.pl.

Dodatkowe informacje moZnauzyska6 pod nr tel.: 55 249 72 33.

DYREKTOR SZKOI.Yg
mgr Andrzej Estal


